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CASO #1 

É necessária a comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso, sendo 

aplicável os efeitos desta decisão tão somente aos recursos interpostos após a 

publicação do REsp 1.813.684/SP. REsp 1.813.684-SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. 

Acd. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 

02/10/2019, DJe 18/11/2019. 

 

Art. 1.003. § 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de 

interposição do recurso. 

 

Não se pode ignorar, no entanto, que, ao Superior Tribunal de Justiça, erigido pela 

Constituição Federal de 1988 à condição de guardião da interpretação da legislação 

infraconstitucional, cabe zelar pela segurança das relações jurídicas.  

Nesse diapasão, não se deve perder de vista o elastecido período em que vigorou, no 

âmbito desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que 

seria possível a comprovação posterior do feriado local sendo aplicável os efeitos desta 

decisão tão somente aos recursos interpostos após a publicação do REsp 1.813.684/SP. 

 

Art. 927, § 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo 

Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de 

casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e 

no da segurança jurídica. 
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Não parece razoável alterar-se a jurisprudência já consolidada deste Superior 

Tribunal sem se atentar para a necessidade de garantir a segurança das relações 

jurídicas e as expectativas legítimas dos jurisdicionados. Dessarte, sob a vigência do 

CPC/2015, é necessária a comprovação nos autos de feriado local por meio de 

documento idôneo no ato de interposição do recurso, no entanto, considerando os 

princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da isonomia e da primazia 

da decisão de mérito, que sejam modulados os efeitos da presente decisão de modo que 

seja aplicada, tão somente, aos recursos interpostos após a publicação do acórdão em 

epígrafe, a teor do § 3º do art. 927 do CPC/2015. 

 

CASO #2 

É aplicável o CPC/2015 ao cumprimento de sentença, iniciado sob sua vigência, ainda 

que a sentença exequenda tenha sido proferida sob a égide do CPC/1973. REsp 

1.815.762-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por 

unanimidade, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019. 

 

Nos termos do art. 14 do CPC/2015, a norma processual não retroagirá e será 

aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais 

praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.  

Na linha dos precedentes desta Corte, a aplicação da lei processual nova, como o 

CPC/2015, somente pode se dar aos atos processuais futuros e não àqueles já iniciados 

ou consumados, sob pena de indevida retroação da lei. Como bem observa a doutrina, 

é possível a aplicação da norma processual superveniente a situações pendentes, desde 

que respeitada a eficácia do ato processual já praticado. Esse entendimento é 

corroborado pelo Enunciado Administrativo n. 4/STJ, in verbis: "Nos feitos de 

competência civil originária e recursal do STJ, os atos processuais que vierem a ser 

praticados partir de 18 de março de 2016, deverão observar os novos procedimentos 

trazidos pelo CPC/2015, sem prejuízo do disposto em legislação processual especial".  

No caso, embora a sentença exequenda tenha sido proferida na vigência do CPC/1973, 

o cumprimento de sentença iniciou-se na vigência do CPC/2015, razão pela qual é 

aplicável a nova legislação. 

 

CASO #3 

O proprietário de imóvel gerador de débitos condominiais pode ter o seu bem 

penhorado em ação de cobrança ajuizada em face de locatário, já em fase de 

cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo. REsp 1.829.663-SP, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 05/11/2019, 

DJe 07/11/2019. 

 

Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da 

premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao 

pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado na ação 

de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo 

passivo. A solução da controvérsia perpassa pelo princípio da instrumentalidade das 



 
formas, aliado ao princípio da efetividade do processo, no sentido de se utilizar a 

técnica processual não como um entrave, mas como um instrumento para a realização 

do direito material. Destaca-se que a ação de cobrança de débitos condominiais pode 

ser proposta em face de qualquer um daqueles que tenha uma relação jurídica 

vinculada ao imóvel. Assim, se o débito condominial possui caráter ambulatório e a 

obrigação é propter rem, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o 

proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Em regra, 

deve prevalecer o interesse da coletividade dos condôminos, permitindo-se que o 

condomínio receba as despesas indispensáveis e inadiáveis à manutenção da coisa 

comum. 

 

ATENÇÃO 1! 

Art. 513, § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do 

fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de 

conhecimento. 

 

INTEIRO TEOR 

Esse dispositivo não foi aduzido pela parte recorrente (o Condomínio): 

Recurso especial: alega violação dos arts. 1.336, I, do CC/02; e 4º da Lei 4.591/64, bem 

como dissídio jurisprudencial. Sustenta que: ... 

 

ATENÇÃO 2! 

O caso foi julgado de acordo com o CPC/73! 

 

CASO #4 

 

É possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do 

procedimento comum, na vigência do Código de Processo Civil de 2015. REsp 

1.803.251-SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por maioria, julgado 

em 22/10/2019, DJe 08/11/2019. 

 

... adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de 

decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma 

de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), 

sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito 

material à prova, entre eles, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) 

e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts. 496 e seguintes). 

Relevante, no ponto, consignar que o Código de Processo Civil de 2015 buscou 

reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas 

de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas 

também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.  

Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em 

si — que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar (objeto da 

prova), tampouco com as consequências jurídicas daí advindas, podendo (ou não) 



 
subsidiar outra pretensão —, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais 

para o seu exercício, que pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já 

instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato 

sensu). Afigura-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não 

propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão 

de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa — já existente/já produzida — 

que se encontre na posse de outrem. Para essa situação, afigura-se absolutamente 

viável — e tecnicamente mais adequado — o manejo de ação probatória autônoma de 

exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de 

observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo 

Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e 

seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 

 

CASO #5 

A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio 

da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte 

exequente. REsp 1.835.174-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, por unanimidade, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019. 

 

... no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente por 

ausência de localização de bens do devedor, a despeito de não haver derrota ao 

executado no plano jurídico - uma vez que a prescrição fulmina a pretensão 

executória -, as circunstâncias fáticas em que envolvem a causa (dívida não quitada a 

tempo e modo e recalcitrância do devedor durante a tramitação do processo 

executivo) demonstram que este deu causa à existência do processo, devendo, em que 

pese não seja tecnicamente sucumbente, suportar os ônus sucumbenciais em virtude 

da aplicação do princípio da causalidade. 

 

 


